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INBJUDAN 

 

DIGITALISERING AV 

NORDISK INDUSTRI 

28 APRIL 2016, GAMLE MUSEET, OSLO, NORGE 

Är du förberedd för utmaningarna och möjligheterna i framtidens industri? Den industriella 
omställningen står för dörren vilket innebär en oerhört stor utmaning för våra svenska och 
norska företag, inte minst med tanke på rådande oljesituation och den globala 
konkurrensen. Sverige och Norge är några av världens mest innovativa länder som ständigt 
toppar internationella innovationsrankingar. Stora delar av vår nordiska framgång är 
sprunget ur vår förmåga att samarbeta, både nationellt och gränsöverskridande med så väl 
universitet och statliga institut som andra företag. För att behålla vår internationella 
konkurrenskraft och samtidigt möta framtidens utmaningar tror vi att fortsatta partnerskap 
är nyckeln till de allra bästa förutsättningarna för vår region. 

”Digitalisering av Nordisk Industri” är ett heldagsevent i Oslo med syfte att öka svensk-norskt samarbete 

inom digitalisering och automation. Dagen inleds med övergripande diskussioner om digitaliseringen av 

nordisk industri och hur den ”fjärde industriella revolutionen” påverkar alla branscher. Dagen fortsätter 

sedan med fokus på praktiska exempel på de utmaningar som företag i olika branscher står inför samt 

exempel på hur företag utnyttjat digitala verktyg för att öka sin effektivitet. I anslutning till konferensen 

ställer även leverantörer av automations- och digitaliseringstjänster ut för att visa upp sina lösningar. 

Business Sweden är en del av Sveriges officiella representation i Norge och arbetar på uppdrag av 

Sveriges regering och det svenska näringslivet i syfte att främja handelsförbindelserna mellan Norge 

och Sverige. 

Syfte och målsättning för konferensen 

 Möten mellan slutanvändare och leverantörer 
 Ökat samarbete mellan regioner, kluster och företag 
 Ökat samarbete mellan stora och små företag på båda sidor av gränsen 
 Lyfta fram både utmaningarna och möjligheterna 
 Sprida kunskap om gemensamma utmaningar och möjligheter över branschgränser 
 Nya forsknings- och utvecklingssamarbeten 

 
Gratis Buss 

Automation Region i Västerås anordnar en buss för gratis transport till konferensen. Bussen stannar i 

Västerås och Örebro på vägen till Oslo och erbjuds i mån av plats. Kontakta Business Sweden för 

ytterligare information 
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PRELIMINÄRT PROGRAM 

 

DIGITALISERING AV 

NORDISK INDUSTRI 

28 APRIL 2016, GAMLE MUSEET, OSLO, NORGE 

28 april, heldag: Konferens och möten 

 Presentationer: Svenska och norska politiska representanter presenterar sin syn på digitaliseringen av 

industrin och politikens roll i framtidens näringsliv 

 Företags-case: Ledande nordiska bolag inom produktion, automation och industriellt internet berättar 

om utmaningarna och möjligheterna med framtidens industri 

 Miniutställning: Aktörer inom digitalisering, industriellt internet och automation  

 Individuella möten: Slutanvändare och leverantörer träffas för enskilda diskussioner kring hur olika 

typer av lösningar kan hjälpa verksamheten. 

 

28 april, kväll: VIP-mingel på svenska ambassadörens residens 

 VIP-middag på residenset: Mingla med talare, utställande företag, huvudsponsorer och inbjudna VIP-

gäster 

 

Preliminärt program, 28 april 2016 

08.00 - Registrering 
08.30 - Öppningsföredrag, Kristina Persson, Framtidsminister (preliminärt*) 

09.00 - ”Ett kunskapsbaserat Norden”, Torger Reve, BI Handelshøyskole 

09.30 - Telenor Connexion 

10.00 - Paus 
10.15 - Orkla Foods, ”Supply Chain transformation” 

10.45 - Wallenberg Autonomous Systems Program, Mille Millnert, ordförande 

11.15 - Atlas Copco, “Med automation som möjlighet”, Conny Fridlund 

11.30 - Lunch & utställning 
12.45 - ”Twittrande fabriker”, Thomas Lundholm, KTH 

13.00 - Statoil 

13.15 - SINTEF Technology, Gaute Knutstad 

13.45 - Thin Film Electronics, Kai Lepponen 

14.00 - Acando, Jone Lovvik  

14.15 - Paus 
14.30 - Sandvik, ”Looking ahead”, Mikael Lövblad 

14.45 - Matchmaking 

15.00 - Matchmaking                                                      

15.15 - Matchmaking 

15.45 - Avslut / Konferensensprogram slut 

 

17.30     Kvällsmingel för sponsorer, föredragshållare och utställare vid ambassadörens residens. 
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ANMÄLAN FÖR SILVERSPONSORER 

 

DIGITALISERING AV 

NORDISK INDUSTRI 

28 APRIL 2016, GAMLE MUSEET, OSLO, NORGE 

Genom anmälan får ert företag delta med två personer under konferensen DIGITALISERING AV 
NORDISK INDUSTRI. Ytterligare personer debiteras SEK 1 995 per person. I sponsorskapet ingår; 
företagsnamn i inbjudan, pressmeddelande och informationsmaterial, 10-15 minuters presentationstid 
i programmet, monter- och rollup-utrymme eller produktplacering på eventet, deltagarlista med 
kontaktuppgifter, två personers deltagande under VIP-middagen. 

Datum: 2015-04-28 

Plats: Gamle Museet, Oslo 

Utställande sponsor: SEK 30 000 per företag med två deltagande personer. Extra personer debiteras SEK 1 

995 per person 

Vid frågor kontakta: 

Carl Turpin (carl.turpin@business-sweden.se +47 22 87 88 57) 

Viktor Lindelöw (viktor.lindelow@business-sweden.se, +47 47 35 57 90) 

 Vi anmäler vårt företag som silversponsorer vid DIGITALISERING AV NORDISK INDUSTRI 

 Vi anmäler ytterligare _______ personer. 

 Intresseanmälan för gratis buss organiserad av Automation Region via Västerås och Örebro 

Skicka in anmälan senast 1 april  2016 till: carl.turpin@business-sweden.se 

Business Swedens allmänna villkor för deltagande i exportaktiviteter i samverkan bifogas. 

Företag:   Organisationsnummer:  

Faktureringsadress:  

Postnummer:  Stad:  

Telefon:  

Namn 1:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Namn 2:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Kontaktperson:  

E-mail/mobil:  

mailto:carl.turpin@business-sweden.se
mailto:viktor.lindelow@business-sweden.se
mailto:carl.turpin@business-sweden.se
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Datum:  Underskrift:  

ANMÄLAN FÖR UTSTÄLLARE 

 

DIGITALISERING AV 

NORDISK INDUSTRI 

28 APRIL 2016, GAMLE MUSEET, OSLO, NORGE 

Genom anmälan får ert företag delta med två personer under konferensen DIGITALISERING AV 
NORDISK INDUSTRI. I utställningsavgiften ingår; monter- och rollup-utrymme eller produktplacering 
på eventet, deltagarlista med kontaktuppgifter och två personers deltagande under VIP-middagen. 

Datum: 2015-04-28 

Plats: Gamle Museet, Oslo 

Utställare: SEK 12 500 per företag med två deltagande personer. Extra personer debiteras SEK 1 995 per person 

Vid frågor kontakta: 

Carl Turpin (carl.turpin@business-sweden.se +47 22 87 88 57) 

Viktor Lindelöw (viktor.lindelow@business-sweden.se, +47 47 35 57 90) 

 Vi anmäler vårt företag som utställare vid DIGITALISERING AV NORDISK INDUSTRI 

 Vi anmäler ytterligare _______ personer 

 Intresseanmälan för gratis buss organiserad av Automation Region via Västerås och Örebro 

Skicka in anmälan senast 1 april 2016 till: carl.turpin@business-sweden.se 

Business Swedens allmänna villkor för deltagande i exportaktiviteter i samverkan bifogas. 

Företag:   Organisationsnummer:  

Faktureringsadress:  

Postnummer:  Stad:  

Telefon:  

Namn 1:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Namn 2:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Kontaktperson:  

E-mail/mobil:  

Datum:  Underskrift:  

mailto:carl.turpin@business-sweden.se
mailto:viktor.lindelow@business-sweden.se
carl.turpin@business-sweden.se
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ANMÄLAN FÖR DELTAGARE 

 

DIGITALISERING AV 

NORDISK INDUSTRI 

28 APRIL 2016, GAMLE MUSEET, OSLO, NORGE 

Genom anmälan får ert företag delta på konferensen DIGITALISERING AV NORDISK INDUSTRI med en 
person, extra personer debiteras SEK 1 995 per person 

Datum: 2015-04-28 

Plats: Gamle Museet, Oslo 

Deltagare: SEK 1 995 per person (önskar ni även delta på VIP mottagningen under kvällen så tillkommer en 

kostnad på SEK 500 per person) 

Vid frågor kontakta:  

Carl Turpin (carl.turpin@business-sweden.se +47 22 87 88 57)  

Viktor Lindelöw (viktor.lindelow@business-sweden.se, +47 47 35 57 90) 

 Jag anmäler mig till DIGITALISERING AV NORDISK INDUSTRI 

 Jag anmäler ytterligare _______ personer till konferensen 

 Jag anmäler även _______ personer till VIP mottagningen på kvällen  

 Intresseanmälan för gratis buss organiserad av Automation Region via Västerås och Örebro 

Skicka in anmälan senast 1 april 2016 till: carl.turpin@business-sweden.se 

Business Swedens allmänna villkor för deltagande i exportaktiviteter i samverkan bifogas. 

Företag:   Organisationsnummer:  

Faktureringsadress:  

Postnummer:  Stad:  

Telefon:  

Namn 1:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Namn 2:  Titel:  

E-mail/mobil:  

Kontaktperson:  

E-mail/mobil:  

Datum:  Underskrift:  

  

mailto:carl.turpin@business-sweden.se
mailto:viktor.lindelow@business-sweden.se
carl.turpin@business-sweden.se
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DELTAGANDE I EXPORTAKTIVITETER I SAMVERKAN  

(utställningar, delegationsresor etc.)  
 
1. Allmänt Business Sweden förbinder sig att genomföra i inbjudan beskriven exportaktivitet under förutsättning att 
erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om deltagande och att inte hinder som anges i 
punkt 5 nedan föreligger för aktivitetens genomförande.  
 
2. Deltagaravgift  
Företag som deltar i aktiviteten förbinder sig att samverka för att uppnå syftet med denna och underlätta dess 
genomförande samt erlägga i inbjudan angiven avgift. Deltagande i aktiviteten får inte, utan BUSINESS SWEDENs 
föregående skriftliga medgivande, upp- eller överlåtas till annan. Alla priser anges – där annat inte uttryckligen 
framgår – exklusive moms. Deltagaravgiften skall betalas i förskott.  
Om priset angivits i SEK och Business Sweden har att erlägga vissa kostnader i lokal valuta, skall priset vid 
betalning justeras om valutakursen förändrats med mer än 5% från inbjudans datum till faktureringsdagen.  
I händelse av att färre företag anmäler sitt deltagande i aktiviteten än som förutsatts i inbjudan, förbinder sig 
deltagande företag att betala en höjning med högst 10% av den i inbjudan angivna deltagaravgiften.  
Betalningstid är 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande 
svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för 
betalning debiteras företaget.  
 
3. BUSINESS SWEDENs åtaganden  
BUSINESS SWEDENs åtaganden är begränsade till vad som anges i inbjudan och dessa villkor. Ersättning för 
tjänster som BUSINESS SWEDEN åtagit sig att utföra enligt skriftlig överenskommelse, utöver vad som ingår i 
aktiviteten, skall betalas löpande efter fakturering.  
BUSINESS SWEDEN har rätt att avvika från det sätt att genomföra aktiviteten som angivits i inbjudan om detta är 
befogat för att kunna genomföra denna. 
  
4. Annullering m m  
Anmälan är bindande. Om inget annat anges i anmälan debiteras vid annullering av deltagande hela 
deltagaravgiften fr.o.m. det att BUSINESS SWEDEN mottagit och bekräftat företagets bindande anmälan.  
 
5. Force majeure m m  
BUSINESS SWEDEN får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för 
eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra 
säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför 
BUSINESS SWEDENs rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas 
bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande 
situationer, sabotageaktioner etc), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc), plötsliga 
skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc), 
myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra 
oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, 
hantverkare, elkraft etc.  
BUSINESS SWEDEN skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under-
rätta de deltagande företagen.  
 
6. Tvister m m  
Dessa villkor skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt 
avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 
skiljeförfarande.  


